 IZGRADNJA / KOVINA

Močan in hiter.
Novi 12-voltni akumulatorski vijačniki: optimalni navori
in visoko število vrtljajev za odlične rezultate vrtanja in vijačenja.

NOVOV
FEIN 12

Novi 12-voltni akumulatorski vijačniki podjetja FEIN:
izjemno zmogljivi in odlični za obdelavo kovin.
Podjetje FEIN že 120 let določa visoke standarde na področju izredno
zanesljivih profesionalnih orodij v obrtni panogi in industriji. Od iznajdbe prvega vrtalnika 1895 pa vse do mejnikov, kot so 2-stopenjski
vrtalnik in 18-voltni akumulatorski vrtalnik, je podjetje FEIN razvilo
električna orodja zlasti za obdelavo kovine. Ta izkušnja in ekspertiza
sta podjetju FEIN pripomogla pri razvoju novih 12-voltnih akumulatorskih vijačnikov.

4-stopenjski akumulatorski vrtalnik

FEIN ASCM 12

2

Rezultat: močni stroji prepričajo s svojo lahko težo, kompaktno obliko in optimalno priročnostjo ob istočasni nadpovprečni zmogljivosti.
12-voltni akumulatorski vijačniki v kombinaciji z našimi zanesljivimi
motorji, inteligentno elektroniko in 2,5 Ah FEIN akumulatorji omogočajo dolgo in učinkovito delo – tudi pri delu s kovino.

2-stopenjski akumulatorski vrtalnik

FEIN ABSU 12

Najzmogljivejši akumulatorski vijačnik z
brezkrtačnim motorjem, 4-stopenjskim gonilom in snemljivo vpenjalno glavo.

Zmogljiv in lahek akumulatorski vijačnik
s fiksno vpenjalno glavo.

ꨈꨈ Stran 4

ꨈꨈ Stran 8

Brezkrtačni motorji PowerDrive
podjetja FEIN.
Motorji so osrednji del naših električnih orodij in natančno usklajeni
z zahtevami profesionalnih obrtnikov. S svojim visokim številom
vrtljajev so motorji FEIN PowerDrive izjemno zmogljivi in dorasli
skoraj vsaki zahtevi. Brezkrtačna izvedba zmanjša obrabo na minimum
in naredi motorje obenem tako učinkovite, da se občutno podaljšata
življenjska doba akumulatorja in življenjska doba stroja.

2-stopenjski akumulatorski vijačnik

FEIN ABSU 12 W4

Akumulatorski udarni vrtalnik

FEIN ASCD 12-100 W4

Kompaktni akumulatorski vijačnik z odlično
ergonomijo in izjemno kratke izvedbe.

Majhen in lahek akumulatorski udarni vrtalnik
z visokim navorom 100 Nm.

ꨈꨈ Stran 8

ꨈꨈ Stran 10
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4-stopenjski akumulatorski udarni vrtalnik FEIN ASCM 12:
moč v vsaki podrobnosti.
Novi FEIN ASCM 12 ponuja brezkompromisno moč za prilagodljivo
uporabo. Edini 4-stopenjski vijačnik v 12-voltnem območju na celem
svetu je z navorom 40 Nm in brezkrtačnim motorjem FEIN PowerDrive tako močan in učinkovit, kot veliko akumulatorskih vijačnikov v
14,4-voltnem razredu. Obenem je bistveno manjši, lažji, bolj ergonomičen in bolj ugoden. Kratko: kompakten paket moči, ki na novo
opredeli delo s kovino.

Snemljiva kovinska vpenjalna glava
ꨈꨈ Robustna kovinska vpenjalna glava za delo brez
obrabljanja.
ꨈꨈ Z zaklepom vijaka.
ꨈꨈ Z varovalom napenjalne sile.
ꨈꨈ Območje vpenjanja 1,5–13 mm.
ꨈꨈ Pri sneti vpenjalni glavi je 200 g lažji in 47 mm krajši.
ꨈꨈ Brez vpenjalne glave je dolg samo 150 mm.

Visoko zmogljiva elektronika
ꨈꨈ Varnostni izklop pri preobremenitvi ali pregretju.
ꨈꨈ Prilagojen ergonomiji ročaja.
ꨈꨈ Ločena komunikacijska napeljava do akumulatorja.

Litij-ionska akumulatorska tehnologija FEIN
ꨈꨈ Dolga življenjska doba akumulatorja s kapaciteto 2,5
Ah.
ꨈꨈ Inovativni paketi akumulatorskih baterij FEIN s
tehnologijo SafetyCell.
ꨈꨈ S prikazom stanja napolnjenosti.
ꨈꨈ Uporaben pri temperaturah do –20° C.

4

Povsem prilagojen za kovino:
možnosti uporabe vrtalnika FEIN ASCM 12.
Novi FEIN ASCM 12 ponuja moč, natančnost in učinkovitost za številne
naloge. Vrtanje v kovino in vijačenje v trd les – paket moči je povsem
univerzalen in zahvaljujoč kompaktni ter lahki izvedbi preprost za
uporabo.

4-stopenjsko kovinsko gonilo
ꨈꨈ Za vsako uporabo vedno ustrezen navor.
ꨈꨈ Izvrtajte 6-mm izvrtino v kovino v 4. stopnji.
ꨈꨈ V 1. stopnji učinkovito izvrtajte navoj.
ꨈꨈ Dobro odmerjeno število vrtljajev za dela s stopenjskim
svedrom.

Brezkrtačni motor FEIN PowerDrive
ꨈꨈ Največja moč motorja v 12-voltnem razredu.
ꨈꨈ Skoraj brez obrabe.
ꨈꨈ 2-krat daljša življenjska doba.
ꨈꨈ 100 % daljše delovanje na eno polnjenje akumulatorja.
ꨈꨈ Inteligentna elektronika ščiti pred preobremenitvijo.

o

Brezkrtačn

Magnetno držalo nastavkov za svedre
V praktičnem in magnetnem držalu nastavkov za svedre so
poleg nastavkov za svedre dobro spravljeni tudi vijaki in
drugi kovinski majhni deli.
5

Novi FEIN ASCM 12: natančno vrtanje
in vijačenje z do 2500 vrt./min.
FEIN ASCM 12 združuje odlično medsebojno učinkovanje moči,
hitrosti, natančnosti in ergonomije. 4-stopenjsko gonilo, prijavljeno
za patentiranje, deluje z do 2500 min-1 in omogoča širok spekter
uporabe. Številne inovativne funkcije dodatno poenostavijo delo.
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Prednosti
ꨈꨈ Največja moč motorja v 12-voltnem razredu zaradi
brezkrtačnega motorja FEIN PowerDrive.
ꨈꨈ Vedno pravilno število vrtljajev zahvaljujoč 4-stopenjskemu
kovinskemu gonilu.
ꨈꨈ Kompaktna dolžina 150 mm (brez vpenjalne glave).
ꨈꨈ Kapaciteta akumulatorja 2,5 Ah za do 400 privijanj.

Optimalna hitrost rezanja
za vsak premer izvrtine.
4 stopnje omogočajo odvisno od premera izvrtine in materiala
pravilno število vrtljajev. Na primer 2500 vrt./min za 6-mm
izvrtino v jeklo.

Sveder HSS

∅ izvrtine

HSS, prevlečen s TiN

Gradbeno železo: 30-40 m/min Gradbeno železo: 40-50 m/min
Nerjaveče jeklo: 10-15 m/min
Nerjaveče jeklo: 7-12 m/min

Visoka zmogljivost za rezanje navojev v kovino.

Hitrost rezanja [m/min]

mm

15

30

40

50

2

4. stopnja

4. stopnja

4. stopnja

4. stopnja

4

3. stopnja

4. stopnja

4. stopnja

4. stopnja

6

3. stopnja

3. stopnja

4. stopnja

4. stopnja

8

2. stopnja

3. stopnja

3. stopnja

3. stopnja

10

2. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

3. stopnja

12

1. stopnja

2. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Več informacij najdete na spletni strani www.fein.com/drills

Optimalno število vrtljajev za samorezne vijake.

Idealno za montažna dela, npr. vgradnjo skritih tečajev z
gozdarskim svedrom.

*
303D,7V-je8m€.
zD

Tehnični podatki
Vrsta izvedbe

4-stopenjski akumulatorski vrtalnik ASCM 12 C
ꨈꨈ Brezkrtačni motor FEIN PowerDrive.
ꨈꨈ 4-stopenjsko kovinsko gonilo.
ꨈꨈ Snemljiva kovinska vpenjalna glava.
ꨈꨈ Litij-ionski akumulator FEIN s tehnologijo SafetyCell.
ꨈꨈ Kompaktna izvedba.

Značilnosti

Napetost akumulatorja

V

12

Kapaciteta akumulatorja

Ah

Število vrtljajev v prostem teku

min-1

Maks. navor

Nm

40

Maks. velikost vijaka

mm

8 x 200

2,5
400/700/1400/2500

Število vijakov/polnitev akumulatorja**

400

Teža z akumulatorjem

1,3

kg

Vsebina paketa ob dobavi
Št. naročila
*Neobvezujoča priporočena cena proizvajalca.
**5 x 40-mm lesni vijaki v mehak les.

1 akumulatorski vrtalnik, 2 litij-ionska akumulatorja, 1 hitri polnilnik
ALG 50, 1 snemljiva vpenjalna glava, 1 sponka za pas in magnetno držalo
nastavkov za svedre, 1 plastični kovček za orodje.
7 116 10 61
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2-stopenjski akumulatorski vrtalnik FEIN ABSU 12:
moč v najbolj kompaktni obliki.
Akumulatorski vijačnik FEIN ABSU 12 združuje zanesljivo
tehnologijo FEIN in prepričljivo zmogljivost v enem majhnem
ohišju. Zaradi kratke izvedbe je lahek in kompakten ter zelo
primeren za delo v zahtevnem okolju.
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Prednosti
ꨈꨈ Močan enosmerni motor z zaščito pred preobremenitvijo.
ꨈꨈ S kovinsko vpenjalno glavo ali ¼ v šestrobem vpetju.
ꨈꨈ Kratka izvedba 155 mm.
ꨈꨈ Kapaciteta akumulatorja 2,5 Ah za do 350 privijanj.

Robustna vpenjalna glava

17 stopenj navora

Odlična za uporabo s stopenjskimi svedri, npr. za začetne izvrtine v pločevine.

Dobro odmerjena moč do 30 Nm pri vijačenju v trd material.

200D,0V-je8m€.

193D,9V-je8m€.

*

*

zD

Tehnični podatki
Vrsta izvedbe

2-stopenjski akumulatorski vrtalnik ABSU 12 C
ꨈꨈ 2-polni enosmerni motor z zaščito pred preobremenitvijo.
ꨈꨈ 2-stopenjsko kovinsko gonilo.
ꨈꨈ Kovinska vpenjalna glava za hitro vpenjanje.
ꨈꨈ Litij-ionski akumulator FEIN s tehnologijo SafetyCell.
ꨈꨈ Kratka izvedba 180 mm.

Značilnosti

zD

2-stopenjski akumulatorski vijačnik ABSU 12 W4C
ꨈꨈ 2-polni enosmerni motor z zaščito pred preobremenitvijo.
ꨈꨈ 2-stopenjsko kovinsko gonilo.
ꨈꨈ ¼ v šestrobem vpetju.
ꨈꨈ Litij-ionski akumulator FEIN s tehnologijo SafetyCell.
ꨈꨈ Zelo kratka izvedba 155 mm.

Napetost akumulatorja

V

12

12

Kapaciteta akumulatorja

Ah

2,5

2,5

Število vrtljajev v prostem teku

min-1

400/1300

400/1300

Maks. navor

Nm

30

30

Maks. velikost vijaka

mm

6 x 200

6 x 200

Število vijakov/polnitev akumulatorja**

350

350

Teža z akumulatorjem

1,2

1,1

1 akumulatorski vrtalnik, 2 litij-ionska akumulatorja,
1 hitri polnilnik ALG 50, 1 sponka za pas in magnetno držalo
nastavkov za svedre, 1 plastični kovček za orodje.

1 akumulatorski vijačnik, 2 litij-ionska akumulatorja,
1 hitri polnilnik ALG 50, 1 sponka za pas in magnetno držalo
nastavkov za svedre, 1 plastični kovček za orodje.

7 113 20 61

7 113 21 61

kg

Vsebina paketa ob dobavi
Št. naročila
*Neobvezujoča priporočena cena proizvajalca.
**5 x 40-mm lesni vijaki v mehak les.
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Akumulatorski udarni vrtalnik FEIN ASCD 12-100 W4:
izjemni rezultati do 100 Nm Power.
Akumulatorski udarni vrtalnik ASCD 12-100 W4 prepriča z zelo kratko
izvedbo dolžine 158 mm in izjemno visokim navorom do 100 Nm.
Tako je idealen za pritrjevanja in odvijanje vijakov. ASCD 12-100 W4
odlikujeta malo povratnih udarcev in velika udobnost uporabe.
Posledično je med drugim primeren tudi za dela nad glavo.

Visok navor
Akumulatorski udarni vrtalnik ASCD 12-100 W4 brez težav zategne vijake do M12 in
že po 5 sekundah doseže maksimalni navor.
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Prednosti
ꨈꨈ Visok navor 100 Nm.
ꨈꨈ Visoko, brezstopenjsko nastavljivo število vrtljajev do
2700 vrt./min.
ꨈꨈ Ozka in kratka izvedba dolžine samo 158 mm.
ꨈꨈ Izjemno robusten zaradi ohišja, ojačanega s steklenimi vlakni.
ꨈꨈ Aluminijasto ohišje gonila

Kratka in ergonomska izvedba
ASCD 12-100 W4 omogoča zahvaljujoč izjemno kratki in ergonomski izvedbi tudi v
zelo ozkih prostorskih razmerah udobno in varno delo.

254D,9V-je8m€.

*

zD

Tehnični podatki
Vrsta izvedbe

Akumulatorski udarni vrtalnik ASCD 12-100 W4C

Značilnosti

Napetost akumulatorja

V

12

Kapaciteta akumulatorja

Ah

2,5

Število vrtljajev v prostem teku

min-1

2700

Število udarcev

min

3450

Maks. navor

Nm

100

Teža z akumulatorjem

kg

1,1

Vsebina paketa ob dobavi
Št. naročila

-1

*Neobvezujoča priporočena cena proizvajalca.

ꨈꨈ 2-polni enosmerni motor z zaščito pred preobremenitvijo.
ꨈꨈ Navor do 100 Nm.
ꨈꨈ ¼ v šestrobem vpetju.
ꨈꨈ Litij-ionski akumulator FEIN s tehnologijo SafetyCell.
ꨈꨈ Zelo kratka izvedba 158 mm.

1 akumulatorski udarni vrtalnik, 2 paketa akumulatorskih baterij
(litij-ionskih), 1 sponka za pas in magnetno držalo nastavkov za
svedre, 1 hitri polnilnik ALG 50, 1 plastični kovček za orodje
7 115 03 61
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Pregled vseh 12-voltnih akumulatorskih vijačnikov.
Naši 12-voltni akumulatorski vijačniki so idealna rešitev za številne naloge vrtanja in vijačenja v različne materiale. Omogočite si
učinkovito, zmogljivo in lahkotno delo ob istočasno največji stopnji
uporabnosti.

Vsi vijačniki s praktičnimi prednostmi:
ꨈꨈ Zmogljivi motorji.
ꨈꨈ Optimalne hitrosti rezanja.
ꨈꨈ Izjemna ergonomija.
ꨈꨈ Robustna kovinska vpenjalna glava.

Tehnični podatki
Vrsta izvedbe

Napetost akumulatorja

V

Kapaciteta akumulatorja

Ah

Motor
Število stopenj
Število vrtljajev v prostem teku 1/min

4-stopenjski akumulatorski
vrtalnik ASCM 12 C

2-stopenjski akumulatorski
vrtalnik ABSU 12 C

2-stopenjski akumulatorski
vijačnik ABSU 12 W4C

Akumulatorski udarni vrtalnik
ASCD 12-100 W4C

12

12

12

12

2,5

2,5

2,5

2,5

Brezkrtačni motor

2-polni, enosmerni motor

2-polni, enosmerni motor

2-polni, enosmerni motor

4 stopnje

2 stopnji

2 stopnji

–

400/700/1400/2500

400/1300

400/1300

2700

Število udarcev

1/min

–

–

–

3450

Maks. navor

Nm

40

30

30

100

Razpon vpenjalne glave

mm

1,5–13

–

-

–

20 + stopnja vrtanja

1–10
Kovinska vpenjalna
 glava za hitro
vpenjanje
17 + stopnja vrtanja

17 + stopnja vrtanja

8 x 200 mm

6 x 200 mm

6 x 200 mm

–
Brezstopenjsko s stikalom za
upravljanje
–

Vpenjalna glava

Snemljiva kovinska vpenjalna glava

Stopnje navorov
Maks. Ø

vijakov

Ø izvrtine, jeklo
Ø izvrtine, les (gozdarski
sveder)
Rezanje navojev

mm

13

10

–

–

mm

40

30

–

–

M8

M6

–

–

Število vijakov/polnitev akumulatorja*

400

350

350

–

Čas polnjenja akumulatorja
Teža z akumulatorjem
(z vpenjalno glavo)
Št. naročila

min

45

45

45

45

kg

1,3

1,2

1,1

1,1

7 116 10 61

7 113 20 61

7 113 21 61

7 115 03 61

NPC z DDV-jem

249,00 €

164,00 €

159,00 €

209,00 €

NPC z DDV-jem

303,78 €

200,08 €

193,98 €

254,98 €

7 116 10 28

7 113 20 28

7 113 21 28

7 115 03 28

NPC z DDV-jem

159,00 €

74,00 €

69,00 €

119,00 €

NPC z DDV-jem

193,98 €

90,28 €

84,18 €

145,18 €

Stroji brez akumulatorjev in polnilnika
Št. naročila

*5 x 40-mm lesni vijaki v mehak les.
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Praktična moč sistema.
Odlično medsebojno dopolnjujoče se delovanje motorja in akumulatorja omogoča številne učinkovite možnosti uporabe. Pri tem so
akumulatorji zaščiteni s tehnologijo FEIN SafetyCell in imajo posebej
dolgo življenjsko dobo. Obenem zmogljivi akumulatorji prinašajo v
delovni vsakdan pametne prednosti.

Kratka registracija – podaljšane garancijske storitve:
3-letna garancija FEIN PLUS.
www.fein.com/warranty

3

- L E T NL UAS

FEIN P
G A R A NULCATIORJJIA
J-IONSKIMI

VKLJ. Z LITI

Tehnologija SafetyCell

AKUM

Univerzalen polnilnik

Ločena komunikacijska napeljava ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo,
pregrevanjem in popolnim izpraznjenjem.

Polnjenje 12–18-voltnih akumulatorjev s
samo enim polnilnikom.

Ergonomija
Ker je akumulator nameščen spodaj, je
območje prijema občutneje ožje in prijetnejše za prijem.

Prikaz stanja napolnjenosti
Stanje napolnjenosti akumulatorja je
mogoče odčitati neposredno na akumulatorju.

Stabilnost
Akumulatorske vijačnike je mogoče
odložiti tako, da se ne prevrnejo in so
ponovno hitro na voljo.

4-stopenjski akumulatorski
vrtalnik

12-voltni sistem
2-stopenjski akumulatorski
vrtalnik

Akumulatorski udarni
vrtalnik

Akumulatorsko orodje MultiTalent

Akumulatorska LED
svetilka
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Poskrbi za osvetlitev:
nova akumulatorska LED svetilka FEIN.
Močna in vzdržljiva akumulatorska LED svetilka FEIN je vsestranski
spremljevalec in nepogrešljivi člen pri delih na slabo osvetljenih mestih. Zahvaljujoč delovanju na akumulator je mogoče svetilko prilagodljivo uporabljati povsod tam, kjer je potrebna dodatna svetloba.

Z možnostjo zatemnitve
Svetilnost je mogoče prilagoditi v dveh
stopnjah.

LED za dnevno svetlobo
ꨈꨈ Življenjska doba LED enote je 20.000 ur.
ꨈꨈ Izjemno svetla z 900 luksi na oddaljenosti 1 metra.

Spremenljiva napetost
akumulatorja
ꨈꨈ Delovanje z 12-/14-/18-voltnimi
akumulatorji.
ꨈꨈ Svetilnost več kot 24 ur (18 V/4 Ah).

*
€
8
55,7
m.

z DDV-je

*Neobvezujoča priporočena cena proizvajalca.
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Streme za obešanje
Streme po celotni dolžini je namenjeno
obešanju in zaščiti.

Varnost
Integrirana elektronika ščiti pred popolnim izpraznjenjem.

Z možnostjo nastavitve
Glavo svetilke je mogoče zasukati.

Akumulatorsko orodje FEIN MultiTalent: odlična dopolnitev
za 12-voltne akumulatorske vijačnike FEIN.
Akumulatorsko orodje FEIN MultiTalent je univerzalno uporaben
sistem za izgradnjo in prenovo. Orodje MultiTalent in akumulatorski
vijačnik FEIN lahko delujeta z 12-voltnim akumulatorskim sistemom
FEIN ter sta prilagodljiv komplet za raznovrstna dela. Akumulatorsko
orodje FEIN MultiTalent zahvaljujoč različnim možnostim uporabe in
lahki ter majhni izvedbi poskrbi za najboljše rezultate v zelo kratkem
času.

Prednosti novega akumulatorskega orodja FEIN MultiTalent:

ꨈꨈ Brezkompromisno majhno, lahko in močno orodje.
ꨈꨈ Varno in udobno delo s protivibracijskim sistemom FEIN.
ꨈꨈ Združljivo s programom pribora MultiMaster.

Litij-ionski akumulatorji
Lahka in kompaktna generacija akumulatorskih celic
z visoko kapaciteto in polno zmogljivostjo.

Enosmerni motor
Učinkovit motor z visokim navorom s primerljivim delovnim
napredkom glede na različico s priključkom na električno omrežje.

NOVO

Protivibracijski sistem

Le pri podjetju FEIN: učinkovito zmanjšanje tresljajev zahvaljujoč
popolni izolaciji ohišja. Za varno in udobno delo pri minimalni obremenitvi telesa in odličnem dušenju hrupa.

Menjava orodja
Patentiran sistem za hitro vpenjanje QuickIN za udobno in hitro
menjavo orodja brez ključa.

291,58 €.

*

m

z DDV-je
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Zagotovite si eno od naših ugodnih kombinacij in z akumulatorskim sistemom
odgovorite na različne delovne izzive. Zdaj dobavljivo tudi z novim akumulatorskim orodjem
FEIN MultiTalent.

425D,7V-je8m€.

389D,1V-je8m€.

*

523D,3V-je8m€.

*

zD

*

zD

zD

FEIN Profi Combo
AFMT 12 Q + ABSU 12

FEIN Profi Combo
ASCD 12-100 W4 + ABSU 12

FEIN Profi Combo
AFMT 12 Q + ASCM 12

S plastičnim kovčkom za orodje.

S plastičnim kovčkom za orodje.

S plastičnim kovčkom za orodje.

Št. naročila:

7 190 09 61

Št. naročila:

7 190 10 61

Št. naročila:

7 190 11 61

V najbližji specializirani trgovini vam bodo z veseljem svetovali:

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

SI: TEHNOHIT d.o.o., Telefon 01 72 20 860, www.tehnohit.si

4 014586 391892

Tiskano v Nemčiji. Vse navedbe in slike brez zagotovila. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Stanje cen novembra 2015. 1 88 70 193 35 0 09.15 SL

Dve orodji, ena cena.
Večja zmogljivost za profesionalce.

